
BIBHITS
for 7. - 8. klasse

Prank
Af Lise Bidstrup. 2019 - 231 sider
Sommerferie i Frankrig med swimmingpool, sol og afslapning venter for fem 
venner, men en practical joke ender i en dramatisk ulykke. Nu er spørgsmålet om 
vennerne skal gå til bekendelse eller de skal tie stille?
EMNE: PRACTICAL JOKES * VENSKAB * UNGE * ULYKKER

Wilmas verden: bind 1
Af Ulrika Louisa Bjerregaard. 2019 - 216 sider
Wilma bliver helt opslugt, da hun finder en gammel kuffert fyldt med breve fra 
hendes tipoldemor Karoline. Karoline nægtede at indgå tvangsægteskab og udvan-
drede til Amerika i 1912. En beslutning, der i den grad ændrede hendes liv.
EMNE: FAMILIEN * HISTORIE * UDVANDRING * FORELSKELSE * AMERIKA * 1910-1919

Frihjul
Af Annette Bjørg. 2019 - 141 sider
17-årige Nadia føler sig ikke hjemme i sit eget liv hverken derhjemme, på gymna-
siet, på jobbet eller nogen steder. Det eneste sted hun føler fred og frihed er bag 
rattet i en af hendes fars biler, og en dag stikker hun af i en af dem.
EMNE: UNGE * IDENTITET * FØLELSER



Hvad ingen ved
Af Anne Cathrine Bomann. 2019 - 259 sider
Imse på 13 år er ensom og bliver mobbet og holdt udenfor i skolen. Hans halvbror Jonas, 
der er bordtennistræner, begynder at få erotiske følelser for Niklas på 11 år, der har talent 
og måske kan vinde det kommende danmarksmesterskab.
EMNE: DRENGE * BRØDRE * ENSOMHED * MOBNING * IDENTITET * PÆDOFILI * BORDTENNIS

Tag gaden tilbage
Af Sarah Engell. 2019 - 268 sider
16-årige Polly kæmper for bare at få lov til at være sig selv og udleve sine drømme. Men 
efter en vild fest bliver hun lagt for had på de sociale medier og vennerne fra den lille 
provinsby vender hende ryggen.
EMNE: UNGE * PIGER * IDENTITET * DIGITAL MOBNING * PROVINSEN * HIRTSHALS * 2010-2019

Vulkanvinter
Af Christian Engkilde. 2019 - 515 sider
17-årige Pandora bor alene sammen med sin far oppe i bjergene. Verden, som vi kender 
den, er gået under, og alle må kæmpe for at overleve. Da Pandoras far bliver bortført, 
kaster hun sig også ind i kampen.
EMNE: DYSTOPIER * KÆRLIGHED * VENSKAB * FAMILIEN

Smukke dreng
Af Charlotte Fischer. 2019 - 380 sider
Den smukke 17-årige Nor fra whiskybæltet har udadtil alt, men indeni kæmper han. Efter 
nogle svære situationer, forsøger han selvmord og anbringes hos sin ukendte mormor i 
Jylland.
EMNE: CUTTING * OMSORGSSVIGT * UNGE * SELVSKABENDE * SELVMORDSFORSØG * DRENGE * 
FÆDRE * KÆRLIGHED * FORELSKELSE * SEX

Hold gaden eller dø
Af Peter Gotthardt. 2019 - 101 sider
Vi er kun en armé tilbage. Vi er alt for få, men Stalins ordre er helt enkel: Red Stalingrad 
eller dø. Det gør vi. Især det med at dø. Men så længe der er liv, er der håb.
EMNE: DEN 2. VERDENSKRIG * KRIG * HÅBLØSHED * HÅB * OVERLEVELSE * FAMILIEN * NAZISTER * 
STALINGRAD * SOVJETUNIONEN * 1940-1949

Gudernes krig - gudindens avatar
Af Henriette Hesselholdt. 2019 - 261 sider
Fantasy. Guderne er i krig, og gudinden Haia skal bruge en avatar. Et rejsefølge skal sør-
ge for at denne avatar kommer sikkert frem til byen Iserval, men de forfølges af elverfolk 
og trolde.
EMNE: FANTASY * MAGI * KRIG * GUDER * ELVERFOLK

Den dag vi døde
Af Anja Hitz. 2019 - 214 sider
For Kaya, Tolle og Markus byder efterskolelivet på grænser der skal afprøves og stor-
mende forelskelser, men også på en voldsom katastrofe som gør, at deres liv aldrig bliver 
det samme som før.
EMNE: VENSKAB * UNGE * KÆRLIGHED * FORELKELSE * EFTERSKOLER * ULYKKER * KATASTROFER



De sidste zoner
Af Line Kyed Knudsen. 2019 - 285 sider
I fremtiden er jorden delt op i zoner, hvor menneskene lever adskilt og i fare for 
aliens. Pigen Vega og præsidentens søn Titan mødes tilfældigt og må hjælpes ad for 
at redde livet. Kan de også redde Jorden?
EMNE: DYSTOPIER * FREMTIDEN * RUMVÆSNER

Syndflod 
Af Peter Krogholm. 2019 - 59 sider
Jakob og Rami kæmper for at hjælpe nødstedte medpassagere i timerne efter at et 
terrorangreb har ramt et tog i Storebæltstunnelen. Vandet fosser ind og rednings-
mandskabet har svært ved at komme frem.
EMNE: VENSKAB * TERRORISME

Da farfar forsvandt
Af Line Lybecker. 2020 - 252 sider
Patrick bor hos sin farfar, der er tiltagende dement. Det bliver sværere og sværere 
for Patrick at klare skole, venner, farfar og forelskelse. Hjælp bliver tilbudt fra uventet 
kant, Patrick skal bare turde tage imod.
EMNE: GYMNASIEELEVER * GYMNASIET * DEMENS * DRENGE * ENSOMHED * ANSVAR * 
BEDSTEFORÆLDRE

Projekt luftballon 
Af Jes Buster Madsen. 2019 - 166 sider
Bjørn er 15 år og hans mor er lige død af kræft. Hans bror bor i kælderen og har ikke 
været ude af den i ca. 20 år. Hans far har en hjerneskade som gør han ikke kan smile. 
Nu vil Bjørn redde sin mors lig fra at blive brændt, som faren ønsker.
EMNE: SORT HUMOR * FAMILIEN * DØD * SVIGT * OMSORGSSVIGT * FØLELSER * SORG



Én chance
Af Kit A. Rasmussen. 2019 - 151 sider
Oscar vågner op på en parkeringsplads. Han har blod i håret og blå mærker. Hvert år 
forsvinder en flok unge fra en lille by. De vender altid tilbage, men ingen af dem ved, 
hvad der er sket.
EMNE: SPÆNDING * HEMMELIGHEDER * UNGE

Slenderman
Af Kit A. Rasmussen. 2020 - 99 sider
Da to venner kigger på fotos, som de har taget i skoven, opdager de en uhyggelig 
person uden ansigt i baggrunden af billederne. På nettet kan man læse, at andre har 
oplevet det samme. “Slenderman” kaldes skikkelsen.
EMNE: GYS * SKOVE * MOBNING * HÆVN * DRAB * SPØGELSER

Livet tilbage
Af Nicole Boyle Rødtnes. 2019 - 403 sider
Vanja har for to år siden kastet sig i vandet ud for Odinøerne, for at begå selvmord, 
men blev til en sæl. Nu er hun reddet tilbage fra de døde. Hun forelsker sig i tilflyt-
teren Frederik, men kan hun virkelig modstå fristelsen til, at finde sit skind og vende 
tilbage til havet?
EMNE: SELVMORD * FORELSKELSE * SAGN * SÆLER * HAVET

Når hjertet er en elpisker
Af Mette Vedsø. 2019 - 151 sider
Pi går i 1.g. og føler sig angst og presset. En dag falder hun pludselig besvimet om i 
klassen og hendes forældre og venner viser omsorg og kærlighed for hende, men Pi 
har svært ved at mærke noget som helst.
EMNE: FAMILIEN * FØLELSER * VENSKAB * IDENTITET * ANGST * PSYKISKE SYGDOMME * 
UNGE * DANMARK * 2010-2019

Skygger i skumringen : 8 gys, der fucker med din hjerne
Af Camilla Wandahl, Caroline Ørsum. 2019 - 143 sider
Noveller. Otte gyser-noveller om spøgelser, forfølgelser og opgravning på kirke-
gården. Historierne berører også relevante emner som mobning, kærestesorg og 
depression.
EMNE: GYS * UHYGGE * FRYGT *UNGE

Og så drukner jeg
Af Ditte Wiese. 2019 - 335 sider
Josefine går i gymnasiet og har lagt en plan for sit liv, hvor alt skal være perfekt. Hun 
skal bruge høje karakter, have den rigtige kæreste og være smuk og slank. Men så 
ændrer alt sig, og Josefine tager nogle andre valg.
EMNE: IDENTITET * ANGST * FORVENTNINGER * UNGE * PIGER * UNG KVINDER * GYMNASIE-
ELEVER * GYMNASIET * YOUNG ADULT


